Papendrecht, 15 november 2017

Betreft: terughalen ongebruikt Eurogrit straalgrit en opruimen gebruikt Eurogrit straalgrit (Nederland)

Geachte heer, mevrouw,
U heeft gebruik gemaakt van Eurogrit aluminiumsilicaat / smeltslak straalgrit geproduceerd door Eurogrit
B.V., of heeft dit materiaal op voorraad liggen. Zoals eerder aangegeven kan dit product een geringe
concentratie chrysotiel (wit) asbest bevatten. Voor wat betreft de nadere informatie over de concentraties
verwijzen wij u naar bijlage 1.
Door middel van deze brief informeren wij u over de wijze waarop u dient om te gaan met:
1)
2)

ongebruikt straalgrit dat aan u geleverd is in de periode mei 2015 tot en met 5 oktober 2017 en dat u
nog op voorraad heeft liggen; en
gebruikt straalgrit dat op uw bedrijfslocatie aanwezig is.

Deze brief betreft uitsluitend Eurogrit aluminiumsilicaat / smeltslak straalgrit.
1. Ongebruikt straalgrit
(a) Inschakeling SUEZ
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, een landelijk opererend afvalinzamelbedrijf, is door
Eurogrit ingeschakeld om ongebruikt straalgrit bij u te komen ophalen op locaties in Nederland;
(b) Indienen retourformulier
Indien u er prijs op stelt dat dit ongebruikt straalgrit door SUEZ bij u wordt opgehaald, verzoeken
wij u om ervoor te zorgen dat bijgevoegd retourformulier (bijlage 3) uiterlijk op 30 november 2017
volledig ingevuld in ons bezit is. U kunt het sturen:
- (bij voorkeur) per e-mail naar:
ophalen@eurogrit.com, of
- per post naar:
Ophaalactie Eurogrit
Antwoordnummer 12012
5600 VE Eindhoven
(c) Ophaalafspraak
Na ontvangst en verwerking van uw gegevens, neemt SUEZ contact met u op over het moment
waarop het ongebruikte straalgrit bij u wordt opgehaald. Over de planning kunt u vervolgens,
indien gewenst, rechtstreeks contact hebben met SUEZ. Voor alle overige vragen die niet
rechtstreeks betrekking hebben op de planning voor het ophalen, verwijzen wij u naar de Eurogrit
contactpunten per telefoon en/of mail, zoals onderaan deze brief gespecificeerd onder 'Contact'.
(d) Aanlevervoorwaarden
U dient ervoor te zorgen dat het ongebruikte straalgrit op de dag waarop het door SUEZ zal worden
opgehaald, voldoet aan de specifieke aanlevervoorwaarden die SUEZ daaraan stelt (bijlage 4).
Hierna treft u daarbij een aantal in overleg met SUEZ tot stand gekomen praktische richtlijnen. De
chauffeur van SUEZ neemt de benodigde asbest gevarenstickers mee.
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papieren zakken:
- geopende papieren zakken:
o stofdicht dichtplakken, en
o verpakken in één extra plastic zak van minstens 0,2 mm dik;
- gesloten papieren zakken: verpakken in één extra plastic zak van minstens 0,2 mm dik;
- het is niet nodig om losse zakken vervolgens te verpakken in een tweede laag plastic: de
chauffeur van SUEZ zal losse (in één extra plastic zak verpakte) zakken plaatsen in een
meegebrachte 880 liter container met inliner;
- wanneer u meer dan 10 losse zakken heeft, moeten die op een pallet worden aangeboden;
- de zakken op de pallet mogen niet kunnen verschuiven, elkaar niet kunnen
beschadigen/stoten en mogen niet buiten de contouren van het pallet uitsteken;
- de chauffeur van SUEZ zal pallets waarop gesloten zakken liggen, zonodig voorzien van een
(extra) plastic hoes en deze afplakken;
- pallets moeten klaarstaan op een locatie die bereikbaar is met een palletwagen. De
palletwagen moet verrijdbaar zijn naar de vrachtwagen van SUEZ.



big-bags:
- alle big-bags moeten op een pallet worden aangeboden;
- gesloten big-bags: geen extra voorschriften (mits onbeschadigd);
- geopende big-bags: dichtmaken. Dat kan door de vulmond met het tuitje dicht te knopen,
of met een tie-wrap dicht te maken.



mobiele silo's:
Voor mobiele silo's komt een afzonderlijke ophaalronde. Als u het retourformulier invult en
deze per e-mail stuurt aan: ophalen@eurogrit.com, dan zal er zo snel mogelijk contact met u
worden opgenomen.



vaste silo's
Voor vaste silo's komt een afzonderlijke ophaalronde. Als u het retourformulier invult en deze
per e-mail stuurt aan ophalen@eurogrit.com, dan zal er zo snel mogelijk contact met u worden
opgenomen.

(e) Creditnota – directe afnemers
SUEZ zal de retouren administreren die door SUEZ zijn geaccepteerd en opgehaald. Aan de hand
daarvan zal Eurogrit t.z.t. aan de eigen (directe) klanten een creditnota verzenden. Vergeet niet om
op het retourformulier aan te geven of u een directe afnemer van Eurogrit bent. Indirecte afnemers
zullen zich moeten wenden tot hun eigen leverancier.
(f)

Informatie voor klanten die het straalgrit aan derden hebben doorgeleverd
- Eurogrit zal ongebruikt straalgrit ook ophalen bij indirecte klanten in Nederland, dat wil zeggen:
partijen in Nederland die Eurogrit straalgrit geleverd hebben gekregen van directe afnemers
(wederverkopers) van Eurogrit.
Indien u als directe afnemer van Eurogrit het Eurogrit straalgrit heeft doorgeleverd aan derden,
verzoeken wij u om aan uw klanten een kopie te sturen van deze brief en het bijgevoegde
retourformulier (bijlage 3). Deel hen dan alstublieft mee dat, indien zij er prijs op stellen dat het
ongebruikte straalgrit door SUEZ wordt opgehaald, zij ervoor dienen te zorgen dat het
retourformulier uiterlijk op 30 november 2017 volledig ingevuld in ons bezit is.
Het formulier kan worden gestuurd:
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-

2.

- (bij voorkeur) per e-mail naar: ophalen@eurogrit.com, of
- per post naar:
Ophaalactie Eurogrit
Antwoordnummer 12012
5600 VE Eindhoven
Sommige indirecte klanten hebben ons al rechtstreeks benaderd, bijvoorbeeld via het
callcenter. Indien zij hun contactgegevens aan ons hebben doorgegeven, zullen zij ook
rechtstreeks van ons deze brief ontvangen.

Gebruikt straalgrit - bedrijven

Over de manier waarop gebruikt verontreinigd straalgrit het beste kan worden opgeruimd, hebben wij al
meerdere berichten gestuurd. Voor het geval deze u niet hebben bereikt, en deels in aanvulling daarop,
geven wij hierbij informatie over het opruimen van gebruikt Eurogrit straalgrit.
(a) Opruimen van gebruikt Eurogrit straalgrit – algemeen
Bij het verwijderen van Eurogrit straalgrit van de werkplaats dient, naast de hieronder genoemde
maatregelen, zoals altijd ook een eigen Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E, art. 5 Arbowet) te worden
opgesteld. In de praktijk kan het namelijk voorkomen dat het Eurogrit straalgrit tijdens de
straalwerkzaamheden is verontreinigd met andere stoffen, afkomstig van het te reinigen object. Ongeacht
een mogelijke aanwezigheid van enig chrysotiel, kunnen gereedschappen, materialen en straalmiddelen die
gebruikt worden voor oppervlaktebehandeling, gevaarlijk zijn indien ze onoordeelkundig worden gebruikt.
Bij gebruik van Eurogrit straalgrit zijn daarom vanuit arbeidshygiënisch perspectief op basis van de RI&E
beschermingsmaatregelen voorgeschreven, zoals passende adembescherming.
(b) Opruimen van gebruikt Eurogrit straalgrit – specifiek m.b.t. chrysotiel
Wij verwijzen u naar de informatie die ISZW hieromtrent op 1 november 2017 op haar website heeft
geplaatst, waarbij bedrijven worden geïnformeerd over het feit dat het opruimen van het gebruikte
straalgrit valt onder risicoklasse 1. Daarbij wordt de werkwijze door ISZW voorgeschreven die is vermeld in
bijlage 2.
(c) Afvoeren van gebruikt straalgrit
SUEZ zal geen gebruikt straalgrit meenemen als onderdeel van deze ophaalactie. Voor de wijze waarop
gebruikt verontreinigd straalgrit moet worden afgevoerd, verwijzen wij u naar de informatie die ISZW
hieromtrent op 1 november 2017 op haar website heeft geplaatst. Zie bijlage 2, op twee na laatste bullet
point.
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Contact
Indien u nog vragen heeft over de ophaalprocedure voor gebruikt straalgrit, dan kunt u contact opnemen
met Eurogrit: per telefoon 0800 - 0220 220 / e-mail: ophalen@eurogrit.com.
Met vriendelijke groet,
EUROGRIT BV

Jeroen Keswiel
Business Line Manager Abrasives

Bijlage 1 – concentraties
Bijlage 2 – werkwijze gebruikt straalgrit ISZW
Bijlage 3 – retourformulier
Bijlage 4 – specifieke aanlevervoorwaarden SUEZ
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Bijlage 1 – concentraties
Ten aanzien van de concentraties zijn tot op heden de volgende feiten zijn bekend:
•
•
•


De hoogst gemeten concentratie chrysotiel in de grondstoffen van het Eurogrit straalgrit is 57 mg
per kilogram droge stof (57 mg/kg d.s.);
Na menging met andere stoffen maakt de verontreinigde grondstof deel uit van het Eurogrit
straalgrit;
In verschillende geanalyseerde monsters is geen enkele contaminatie geconstateerd.
De tot op heden hoogst gemeten concentratie chrysotiel in onze Eurogrit straalgrit eindproducten
ligt onder de 10 mg per kilogram droge stof, met een gemiddelde waarde van 2,5 mg per kilogram
droge stof.

We verwijzen u voor een toelichting op de analyseresultaten naar de brief die op 19 oktober 2017 door
Eurogrit op haar website is geplaatst (www.eurogrit.com).
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Bijlage 2 – werkwijze gebruikt straalgrit ISZW
Op 1 november 2017 heeft ISZW een bericht op haar website geplaatst waarin bedrijven worden
geïnformeerd over het feit dat het opruimen van het gebruikte straalgrit valt onder risicoklasse 1. Daarbij
wordt de onderstaande werkwijze door ISZW voorgeschreven.

Gebruikt straalgrit
Het gebruikte asbesthoudende straalgrit dient u zelf als asbesthoudende afvalstof te (laten)
verwijderen. U hoeft deze werkzaamheden niet door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te
laten uitvoeren. Let op: dit geldt voor alle nog aanwezig gebruikt straalgrit, dat dateert van na mei
2015. Dit omdat het product vanaf mei 2015 mogelijk een verontreiniging met asbest kan bevatten.
Als u al door een gecertificeerd bureau een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren en is gebleken dat
het gebruikte straalgrit geen asbest bevat, dan kunt u dit als niet-asbesthoudend afval afvoeren.
Voorgeschreven werkwijze verwijderen gebruikt straalgrit
Er zijn verschillende werkwijzen van opruimen onderzocht. Daarbij bleek dat er tijdens het “droog”
opscheppen of vegen van het straalgrit een kans bestaat op schadelijke blootstelling aan inhaleerbare
stofdeeltjes en asbestvezels. Bij het opruimen van het grit, dient u daarom stofvorming te voorkomen en
strikt de volgende werkwijze te volgen:
 U meldt de asbestverwijderingswerkzaamheden twee dagen van te voren bij de
Inspectie SZW, via het online formulier dat te bereiken is via www.inspectieszw.nl,
onder ‘Asbesthoudend straalgrit’;
 Voorafgaand aan de verwijdering instrueert u de medewerkers die dit gaan
uitvoeren uitvoerig over de risico’s van asbest en van inhaleerbare stofdeeltjes, en
over de vereiste werkwijze;
 Voorafgaand aan de verwijdering maakt u het straalgrit ‘door en door’ nat, door
middel van sproeien met bijvoorbeeld een tuinslang (géén zgn. ‘Gloriaspuit’ of
vergelijkbare vernevelaar. Hiermee wordt het straalgrit onvoldoende bevochtigd).
Het is daarbij van belang dat al het straalgrit nat wordt, echter zonder dat er veel
overtollig water ongecontroleerd kan wegstromen;
 Zo nodig, dat wil zeggen wanneer de laag straalgrit zo dik is dat de onderliggende
lagen niet direct bevochtigd kunnen worden, zet u het bevochtigen voort tijdens het
verwijderen;
 Verwijdering dient plaats te vinden door middel van een industriële stofzuiger
voorzien van een HEPA-filter of een daartoe geschikte zuigwagen;
 Indien door omstandigheden opzuigen niet mogelijk is dient u door middel van
voorzichtig scheppen en vegen het straalgrit op te ruimen. U moet ook dan het
straalgrit door en door nat houden, en voorkomen dat er zichtbaar stofwolken
ontstaan. Als dit optreedt moet u direct opnieuw voldoende bevochtigen.
 De medewerkers dragen een Tyvek wegwerpoverall die na het werk luchtdicht
wordt verpakt en afgevoerd als asbesthoudend afval;
 De medewerkers dragen uit voorzorg een P3 stofmasker (halfgelaatsmasker);
 Om verdere verspreiding te voorkomen moet u laarzen en/of werkschoenen aan de
rand van het werkgebied goed afspoelen met ruim water.
 Het straalgrit verpakt u dubbel in stevige kunststof zakken voorzien van asbestlogo;
 Dit geldt eveneens voor de met asbest vervuilde filters en stofzakken uit HEPAstofzuigers en zuigwagens;
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Het verpakte gebruikte straalgrit en de vervuilde filters en stofzakken zijn
asbesthoudend afval en moet u als zodanig afvoeren naar een daartoe vergunde
stortplaats. Als u dit zelf doet, moet u zich ervan verzekeren dat u voldoet aan de
daarvoor geldende afvalstoffenregelgeving en dat u een stortbewijs ontvangt. Als u
dit laat afvoeren, dan dient dit door een erkende vervoerder te gebeuren;
U reinigt werklocaties die mogelijk besmet zijn geraakt door het verslepen van het
straalgrit met behulp van natte- of kleefdoeken, en verpakt deze gebruikte doeken
vervolgens eveneens als asbesthoudend afval;
U voert zelf een visuele eindbeoordeling uit om te controleren dat al het besmette
straalgrit is verwijderd.

Indien u nog vragen heeft over de werkwijze ten aanzien van het verwijderen van gebruikt straalgrit, dan
kunt u contact opnemen met de deskundigen van Eurogrit per telefoon via nummer 078-6546770.
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Aanvraagformulier retourname ongebruikt straalgrit - Eurogrit B.V.
v20171110_3

Uw gegevens
Klantnaam
K.v.K. nummer
Contactpersoon
Telefoon nummer
E-mailadres

Van wie heeft U het materiaal gekocht?
direct bij Eurogrit?

ja / nee

indien nee, naam leverancier

In welke verpakkingsvorm wilt U het materiaal aanbieden?
Productnaam ongebruikt grit
Papieren zakken

Hoeveelheid

(stofdicht gesloten)

losse zakken van 25 kg

zakken

op pallet, zonder plastic folie

pallets

op pallet dubbel gewikkeld folie

pallets

Bigbags

(stofdicht gesloten)

op pallet

bigbags

niet op pallet

bigbags

Mobiele silo

ton

Vaste silo

ton

Adres van de locatie waar het product opgehaald kan worden:
Naam
Straatnaam, nummer
Postcode, Plaats

Bedankt voor het zo volledig mogelijk invullen van dit retourname formulier
Dit formulier dient uiterlijk op 30 November 2017 in ons bezit te zijn. Stuur het
bij voorkeur per e-mail: ophalen@eurogrit.com
of per post: Ophaalactie Eurogrit
Antwoordnummer 12012
5600 VE Eindhoven

silo's

SUEZ

Material Resource
Management Nederland

Specifieke Aanlever Voorwaarden

10-11-2017 specifiek ntb
code

ASBESTHOUDEND STRAALGRIT
(specifiek Straalgrit met asbest verontreinigd – Eurogrit recall)

EURAL CODE
16.03.03*
VERPAKKING
 Asbest houdend straalgrit dubbel verpakt in plastic op een deugdelijke pallet (euro of
industrie formaat)
 Losse gesloten zakken verpakt in kunststof container 880 lt
 Eurogrit Big Bags (goedgekeurd inliner)
 Eventueel: 200 ltr metalen dekselvat voorzien van dichtgeknoopte binnenzak
Asbesthoudend materiaal, asbestafval, asbestbesmet afval en asbesthoudende elementen
en objecten dienen minimaal dubbel èn lucht- en vezeldicht met een deugdelijke stoot- en
scheurbestendige folie (van polyethyleen van min. 0,2 mm dikte) verpakt te worden en te
worden voorzien van een asbest gevarensticker

ADR/VLG GEVARENKLASSE
Nvt

UN NUMMER

Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, harsen of ertsen) is
opgenomen of daaraan is gebonden dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die
ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Asbesthoudende fabricaten, die zodanig verpakt zijn, dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden
asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, zijn eveneens niet onderworpen aan de
voorschriften van het ADR. (ADR 3.3 bijz.bepaling 168)

SPECIFIEKE EISEN
 De verpakte elementen op het pallet mogen niet kunnen verschuiven, elkaar niet kunnen
beschadigen/stoten en mogen niet buiten de contouren van het pallet uitsteken;
 Asbest-bigbag met daarin een overal lucht- en vezeldichte afgesloten foliezak (liner) van polyethyleen
van min. 0,2 mm dikte. Alle openingen van de foliezak dienen deugdelijk en blijvend lucht- en
vezeldicht dichtgetaped te zijn met brede goede duck-ttape. Om schuiven van losse onverpakte
elementen en beschadiging van de lucht- en vezeldichte verpakking(en) te voorkomen, zal het in veel
gevallen noodzakelijk zijn om elk object en element in de bigbag individueel adequaat lucht en
vezeldicht te verpakken en zo in de bigbag te deponeren.
 Scherpe punten en vormen, hoeken, randen, e.d. dienen vooraf aanvullend dusdanig verpakt,
beschermd en/of afgetaped te zijn dat deze de lucht- en vezeldichte verpakking niet kunnen
beschadigen bij transport, overslag, inzameling, het eventuele samenvoegen, tijdelijke stalling en het
uiteindelijk storten (deponie). De vorm en lengte van objecten en elementen en bewegingen van
(losliggende) objecten/elementen mogen de verpakkingen bij handelingen, op- en overslag en
transport niet kunnen beschadigen.
 Verpakkingen en aangeboden vrachten dienen te voldoen aan de voorwaarden van het
asbestverwijderingsbesluit
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